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• Przed każdym użyciem zbadam sprzęt chroniący 

przed upadkiem z wysokości i będę go regularnie 
sprawdzać.

• Zabezpieczę narzędzia i materiały robocze, aby 
zapobiec upuszczeniu przedmiotów.

• Zawsze będę przywiązywać się do zatwierdzonych 
punktów kotwiczenia, znajdując się poza obszarem 
chronionym. 

• Nie będę prosić pracowników o pracę na wysokości 
bez wystarczającej ochrony przed upadkiem.

Będę chronić siebie i 
innych przed upadkiem 

podczas pracy na 
każdej wysokości.

CZWARTY KWARTAŁ 2020.

Upadki są główną przyczyną poważnych obrażeń i śmierci w pracy; mogą one wynikać z 
poślizgnięcia się, potknięcia lub utraty równowagi na tym samym poziomie, co z wysokości.

Nie musisz pracować wysoko nad ziemią, aby odnieść poważne obrażenia w wyniku upadku. Wiele wypadków 
poślizgnięcia, potknięcia i upadku skutkuje przewlekłymi urazami, takimi jak złamane biodra i poważne urazy głowy. 
Prawie 10% śmiertelnych upadków z drabin dotyczyło wysokości poniżej 1,80 m, a blisko 30% z nich, wysokości 
zaledwie od 1,80 m do 3,0 m.

Zapobieganie upadkom

Termin „Zapobieganie upadkom” jest 
najczęściej używany do określenia 
pasywnego systemu ochrony przed 
upadkiem z wysokości, takiego jak 
standardowe bariery ochronne 
składające się z górnej i środkowej 
szyny oraz krawężnika. 

Systemy te uważa się za „bierne”, 
ponieważ nie wymagają 
dodatkowych działań w celu 
zapewnienia ochrony. Jednakże, dla 
zachowania bezpieczeństwa, musisz 
zawsze pozostawać za tą barierą i 
nie wolno Ci się na nią wspinać lub 
sięgać za nią. Po usunięciu bariery, 
np. przy przenoszeniu materiału, 
może być niezbędne inne 
zabezpieczenie przed upadkiem.

Uprzęże zapobiegające 
upadkom

Zastosowanie uprzęży to strategia 
ochrony przed upadkiem, która 
uniemożliwia pracownikom wychylenie 
się poza niezabezpieczoną krawędź 
czołową. Pracownicy muszą nosić 
uprząż i podpiąć linkę bezpieczeństwa 
o stałej długości do punktu 
kotwiczenia.  Długość linki zapobiega 
zbliżeniu się pracownika do krawędzi. 

Środki ochrony indywidualnej 
służące do powstrzymywania 
spadania

Środki ochrony indywidualnej
służące do powstrzymywania 
spadania są strategią 
ostatniej szansy, ponieważ są 

zaprojektowane tak, aby zatrzymać 
upadek. Nie jest to oczywiście 
najlepszy sposób na zapobieganie 
urazom, ale w niektórych 
przypadkach może być to jedyne 
rozwiązanie. Ustawienie właściwego 
systemu może wymagać 
skomplikowanych obliczeń, aby 
bezpiecznie ograniczyć wysokość 
spadania i zapewnić, że system 
poradzi sobie z oddziaływaniem 
znaczących sił. 

Uprzęże zapobiegające upadkom i środki ochrony indywidualnej służące do 
powstrzymywania spadania wymagają specjalistycznej wiedzy i specjalnego 
przeszkolenia. Należy je stosować jedynie po odpowiednim przećwiczeniu 

scenariuszy i uzyskaniu zatwierdzenia osoby wykwalifikowanej.
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„Będę chronić siebie i innych przed upadkiem podczas pracy na każdej wysokości.”

OCHRONA PRZED 
UPADKIEM

Ćwiczenie w grupie:
Podzielcie się na grupy i przypiszcie każdą z nich do danego obszaru zakładu. Niech każda grupa poszuka 
platform lub innych miejsc pracy z podwyższeniem o wysokości co najmniej 1,20 m nad ziemią lub na 
następnym poziomie. Określcie miejsce i omówcie, czy system ochrony przed upadkiem jest odpowiedni lub 
czy należy wprowadzić zmiany.
Miejsce Niebezpieczeństwo Zalecana zmiana

Bezpieczne korzystanie z drabin
Średnio 2000 osób dziennie doznaje obrażeń w wypadkach 
związanych z drabiną, a jeden z nich jest śmiertelny. 
Przestrzeganie bezpiecznych praktyk związanych z 
używaniem drabiny może pomóc uniknąć stania się częścią tej 
statystyki.

Nigdy nie używaj drabiny, jeżeli nie masz za sobą 
odpowiedniego przeszkolenia i upoważnienia. W przypadku 
większości drabin nie potrzebujesz zabezpieczenia przed 
upadkiem, ale zawsze należy przestrzegać następujących 
wskazówek bezpieczeństwa:

• Nie korzystaj z drabiny, jeżeli masz zawroty głowy lub 
odczuwasz zmęczenie.

• Sprawdź wszystkie etykiety bezpieczeństwa. Upewnij się, 
że drabina nadaje się do przewidywanego zastosowania i 
obciążenia.

• Jeśli używasz drabiny na zewnątrz, nie korzystaj z niej w 
wietrzną lub brzydką pogodę. Uważaj na linie wysokiego 
napięcia.

• Upewnij się, że drabina nie jest pokryta smarem, olejem, 
błotem lub innymi śliskimi substancjami. Załóż buty z 
antypoślizgową powierzchnią.

• Stawiaj drabinę wyłącznie na równym i stabilnym podłożu.

• Stosuj zasadę 4 do 1: ustaw podstawę 30 cm od ściany na 
każde 1,2 m wzwyż.

• Ustaw drabinę zwykłą lub rozkładaną 90 cm nad dach lub 
platformę, na którą chcesz się dostać.

Wspinaj się wyłącznie patrząc 
w kierunku drabiny.  Wchodząc 
lub schodząc po drabinie 
zachowuj zawsze trzy punkty 
styku (jedna ręka i dwie stopy 
lub dwie ręce i jedna stopa).

3 punkty styku

• Korzystaj z barierek lub obecności drugiej osoby 
stojącej u podstawy drabiny.

• Nigdy nie przemieszczaj drabiny, gdy jest w użyciu.

• Wspinając się patrz na drabinę i zawsze łap za 
szczeble, nigdy za poręcze.

• Zawsze utrzymuj trzy punkty styku z drabiną.

• Nie stawaj powyżej szczebla oznaczonego jako 
najwyższy do stania.

• Nie wychylaj się i nie sięgaj poza drabinę. W razie 
potrzeby przestaw drabinę. Trzymaj klamrę pasa 
między poręczami.

• Nie wspinaj się trzymając w rękach narzędzia. Użyj 
pasa na narzędzia.

• Nigdy nie pozwól, by ktoś wspinał się, aby Ci coś 
przynieść. Na drabinie może jednocześnie przebywać 
tylko jedna osoba.

• Nie spiesz się podczas schodzenia, aby nie przegapić 
żadnych szczebli.
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